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  چكيده

هاي ترين ماههاي ژوالي و آگوست كه گرمهاي سينوپتيكي منطقه در ماههاي روزانه آرايش سيستمنقشهابتدا در اين پژوهش 

دانشجوي  NCEP/NCهاي بازكاوي شده مركز مطالعات از سري داده )1993-2014(باشند، طي دوره آماري سال مي

هاي بندي بر روي دادهبرداشت و پس از انجام آزمون تحليل عاملي و خوشه AR، دانشگاه رازي فيزيك اتمسفرارشد كارشناسي

اين الگوها روندهاي بسيار الگوي سينوپتيكي شناسايي و روزهاي نماينده اين الگوها مورد بررسي قرار گرفت.  4اي شبكه

 هش حاكي از آن استرا به نمايش گذاشته و نتايج پژو هاي فشار در منطقهگزيني استواي حرارتي و سيستممشابهي از مكان

كه استواي حرارتي در اين زمان از سال در جنوب صحراي بزرگ افريقا مستقر است و امتداد آن به سمت شرق، مناطق بياباني 

از سوي ديگر گسترش  .گيردالنهرين را در بر ميجزيره عربستان، جنوب خليج فارس، جلگه خوزستان و بينارتفاع شبهو كم

فشار نيز بر اصلي اين كم كه سه هستهكند، بطوريآسيا نيز از همين الگو پيروي ميغرب فشار گنگ بر روي جنوبكم زبانه

جزيره عربستان و مركز پاكستان شمال شبه -النهرين، جنوب خليج فارسبين -ارتفاع جلگه خوزستانهاي كمروي سرزمين

 گسترش و شدت نيشتريب) رانيا فالت بغر در واقع( نيالنهرنيب پست يهانيسرزم در يحرارت كمربند نيا. گيردشكل مي

طقه مورد مطالعه روند ندر م. و از نيمه شمالي عراق تا قسمت جنوبي عربستان سعودي را شامل مي شود دارد، را يعرض

 . فشار گنگ استكم ه.پ منطبق بر مناطق گسترش زبانه 850تا  1000گسترش استواي حرارتي از تراز 
  

  غرب آسيا.فشار گنگ، جنوب)، كمITCZاي (استواي حرارتي، كمربند همگرايي بين حاره، ي هوادما: كليد واژه

  

  سرآغاز -1

زمين، در  دارا بوده و هماهنگ با حركت وضعي كرهشود كه بيشترين دما را كره زمين، مناطقي را شامل مي 1ستواي حرارتيا

اي جنوب در اطراف خط استوا است. اين منطقه ماهيتي جدا از منطقه همگرايي بين حاره-طول سال داراي نوسانات شمال

                                                 
1 Thermal Equator 
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از ديدگاه متون كالسيك اقليم شناسي گزيني آنها از هم متفاوت باشد. دارد و ممكن است با آن منطبق باشد و يا اينكه مكان

گونه نوسان و ورادايي باشند. بنابراين هر ماشين جو مي (استوا)، موتور راه انداز ري و نيمگانديناميك و فيزيكي، مناطق گرمسي

از جمله ايران تاثيرگذار  جنب حاره،بويژه مناطق  هاي گردش عمومي جو ساير مناطق،هاي جغرافيايي بر گرتهدر اين عرض

ژگي آن فرازش تند هواي گرم بوده و كه وي استواستاف فشار اطر، يك ناحيه كمايحارهخواهد بود. منطقه همگرايي بين 

اي باند ابر آن قابل گردد. معموال در تصاوير ماهوارهاي باران و توفان تندري ميساز رشد ابرهاي كومهاغلب طي نيمروز زمينه

شود. ياد مي "مومي جوموتور خانه گردش ع"اي است كه گاهي از آن به عنوان گونهه ب باشد. اهميت اين كمربندتشخيص مي

بين دو  كمربندباشد. اين ژي خورشيدي در سياره زمين ميپخش انر سازوكار مگرايي به عنوان نخستين مرحله ازاين منطقه ه

براي نمونه حادثه پرواز هواپيمايي فرانسه از  تا حدي است كه اهميت كمربند شود.تشكيل مي شمالي و جنوبي هدلي سلول

 گرفتار توفان تندري شديد به دليل گذر هواپيما از اين كمربند همگرايي بوده است. در آينده ( تا 2009ريودوژانيرو در سال 

يد و اين درجه قوسي نسبت به نرمال پيشروي نما 5) با توجه به گرمايش جهاني، كمربند همگرايي ممكن است تا 2100 سال

). Rutter, 2012: 1,4( روي فرگشت پديده انسو خواهد شدبر زمين از جمله اثر هاي شديد اقليمي در كرهسبب دگرگوني

 "ناوه گرمايشي"، "، جبهه درون گرمسيري"استواييناوه "ها و تعابير مختلفي از كمربند همگرايي شده است از جمله از گذشته نام

در ارتباط  ايراندر  ).Atkinson, 1991: 8كند (هاي اين كمربند را توجيه ميبخشي از ويژگي كه همگي "ناوه مونسوني"و 

را  فشار سودانهاي كمسامانههمديد،  يا) در مطالعه133، 1381نشده است. لشكري ( ا پژوهش حاضر كارهاي زيادي انجامب

را در واقع  3تراف مونسون هند) 161، 1381(. كاوياني و عليجاني داندمي )2ITCZ(اي بين حارهاي از كمربند همگرايي زبانه

) 24، 1384( . مفيدي و زريندارندجنوب هيماليا در دوره گرم سال بيان ميهاي دامنهه اي بجابجايي منطقه همگرايي حاره

غير مستقيم جت استقرار پرفشار روي درياي عرب با يكسري پسخورندهاي مثبت را سبب تشديد سلول هدلي و تقويت 

جو جنوب غرب آسيا از  گردشدانند. همچنين هاي ايران ميجنب حاره بر روي درياي سرخ  و شار رطوبت مناسب بارش

  ).1، 1391(مفيدي و زرين،  باشدنتايج  شيو معكوس دمايي و گردش هدلي معكوس مي

هاي اخير، مونسون جابجايي شد ولي طبق پژوهشبه صورت گردش نسيم دريا و خشكي شناخته مي هندسال مونسون  300تا 

). شرايط بارشي در مالزي هنگامي بهتر Gadgil, 2003: 429باشد (اي به روي هندوستان ميفصلي كمربند همگرايي حاره

 Tangang & etشرقي برقرار گردد (مونسون شمالهاي شود كه كمربند همگرايي در نزديك استوا قرار گيرد و شارشمي

al., 2012: 1356 ،شرق افريقا داراي وردش بارش ساالنه زيادي است كه از جمله مهمترين عوامل آن توپوگرافي پيچيده .(

                                                 
2 Inter Tropical Convergence Zone 
3 Indian Moonson Trough 
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). طبق  ,1170:2005Dore( است اي در اين منطقه از جهانحاره و مهاجرت فصلي كمربند همگرايي 4هاي بزرگدرياچه

شود؛ هاي فشار به دو نوع تقسيم ميها و سامانه) كمربند همگرايي با توجه به شكل به هم رسي جريان23، 2006( 5اسميت نظر

اي بي هنجاري مثبت نوسان چند دهه و نوع دوم كمربند همگرايي مونسوني. 6بادهاي تجارتينوع نخست كمربند همگرايي 

و الگوي فرونشيني در  استوارايي گرديده و الگوي فرازش در شمال سوي كمربند همگاقيانوس اطلس سبب رانش شمال

غربي منطقه ساحل و سو در اقيانوس اطلس، با نوسان بادهاي جنوبشمال جابجايينمايد. اين را تقويت مي استواجنوب 

همچنين  ).Zhang & Delworth, 2006: 4(دهد را افزايش ميمونسون هندوستان در ارتباط بوده و بارش اين نواحي 

(همان، اي اقيانوس آرام اثر گذار است نوسان چند دهه آرايشهنجاري مثبت دمايي حوضه اقيانوس اطلس شمالي روي بي

 2/7عرض جنوبي تا  3/5بين را ) موقعيت ميانگين كمربند همگرايي حاره 2، 2012( 7دونوهو و همكاراندر اين ميان  ).3

و هاي قطبي به  شمال اقيانوس اطلس سبب كاهش گسترش يخ حرارتي استواي . انتقالدانندميعرض شمالي در نوسان 

و كاهش منطقه همگرايي اين هاي فسيلي سبب جابجايي بيشتر گرمايش جهاني ناشي از سوختاز سويي،  .شودمي عكسب

 Broecker( كندتر ميمرطوبرا مونسون آسيا اين موضوع كه در حالي  ،بارش در برخي مناطق از جمله خاورميانه خواهد شد

16710: 2013Putnam,  & .(8گي و همكارانمك )روي تغيير موقعيت بر هاي بازسازي شده ) با استفاده از داده69، 4201

)ITCZ به اندازه يك درجه عرض جغرافيايي  هاانجام دادند كه نشان دهنده جابجايي آن يها مطالعهبيشينه گسترش يخچال) در

كره يل به نفوذ بيشتر در نيماتمهاي النينو، بغير از سال. اين كمربند ه استدر مناطق مختلف بويژه حوضه اقيانوس آرام بود

ي نوسان جنوبگان كه با تقويت ره جنوبي هنگام شاخص باالكدر نيماما  ).Schneider & et al., 2014: 45گرم سال دارد (

 گردندش كمربند همگرايي به سوي شمال ميو سبب ران ، بادهاي غربي و شرقي تقويت شدههمراه استهاي پرفشار سامانه

)Nieto & et al., 2014: 9 .(  

  

  

  

                                                 
4 Great Lakes 
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  بررسي مواد و روش -2

طي دوره هاي نيمكره شمالي (ژوالي و آگوست) ترين ماهگزيني استواي حرارتي در گرماقدام به بررسي مكاندر اين پژوهش 

ه.پ  1000تراز اي هاي شبكهداده. بنابراين در ابتدا گرديده استغرب آسيا در جنوبروز)  1364 د(تعدا 1993-2014آماري 

تا  0درجه طول شرقي و  90تا  0در محدوده  NCEP/NCARشده  كاويهاي بازاز سري داده ،تمام روزهاي مورد مطالعه

 1364×629به ابعاد اي هاي شبكهماتريسي از دادهدرجه برداشت گرديد و  2,5 × 2,5ياخته  629درجه عرض شمالي در  40

 شداي استفاده الگوهاي نقشهبندي ) ، براي طبقه9PCA( مبناهاي تحليل مؤلفهآن از پس از براي اين پژوهش حاصل گرديد. 

افزار متلب در محيط نرم مبناهاي در غالب تحليل مؤلفه Sها با آرايش ). ماتريس داده100، 1385(يارنال، ترجمه مسعوديان، 

).  491، 1386هاي با مقادير ويژه بزرگتر از يك انتخاب شدند (جانسون و ويچرين، انجام و مقادير ويژه آن محاسبه و عامل

هايي است كه داراي اطالعات مشتركي و مشابه هستند. وجه رياضي هاي اصلي كاهش حجم دادهف اصلي از تحليل مؤلفههد

هاي كند. بنابراين كل پراش دادهمؤلفه اصلي تبديل مي nمتغير اوليه را به صورت تركيب خطي به  nاين روش آن است كه 

آيند كه همواره مؤلفه اول داراي درصد حال تركيبات خطي چنان بدست ميشوند. در عين مؤلفه اصلي تبيين مي nاوليه با 

توان درصد قابل توجهي از پراش كنند. بنابراين ميها را تبيين ميهاي بعدي درصدهاي كمتري از پراش دادهبيشتر و مؤلفه

اهش داد و هم متغيرهايي كه حامل اطالعات ها را كتوان حجم دادهمؤلفه تبيين كرد. به اين ترتيب هم مي kها را با اولين داده

هاي اوليه شامل سه آرايه خواهد هاي اصلي روي دادهزيادتري هستند را از ديگر متغيرها متمايز كرد. خروجي تحليل مؤلفه

ست و ) اYهاي (آرايه بردار ويژه است كه حاصل ضرب آن در متغيرهاي اوليه، مؤلفه eآرايه  .lو  e ،yبود كه عبارتند از 

كه در  y=X×eآيند گونه بدست ميها بدينكنند. بنابراين مقادير مؤلفهها را بيشينه ميداراي خاصيتي هستند كه پراش مؤلفه

). در گام 44، 1391(خسروي و نظري پور،  ها استنيز حاوي پراش مؤلفه lآرايه  متغيرهاي اوليه مركزي شده هستند. Xآن 

). سپس با محاسبه ماتريس ضرايب 322، 2005واريماكس چرخش داده شدند (استبان و همكاران،  ها با دوران متعامدبعد داده

ماتريس نمرات عاملي حاصل گرديد. اين ماتريس شامل تعداد  ها،ها در ماتريس استاندارد شده دادهها و ضرب نمودن آنعامل

پراش بيش از يك درصد مقدار بردارهاي ويژه مبنا   هاي اصلي،ها است. در نهايت جهت انتخاب عاملروزها و تعداد عامل

هاي اصلي براي تعيين الگوهاي همديد، بر روي ماتريس مؤلفه ايخوشه اصلي، تحليل يمؤلّفه تحليل از قرار گرفته شد. پس

اي بر اساس نمرات عاملي و هاي شبكه). در اين بخش در ادامه كار داده100، 1385(يارنال، ترجمه مسعوديان،  انجام گرفت

بندي شدند و براي دوره زماني مورد مطالعه با محاسبه فواصل اقليدوسي و به روش ادغام وارد به صورت نمودار درختي گروه

س همبستگي درون گروهي، روزي كه بيشترين همبستگي درون خوشه تشخيص داده شد، كه بر اساس محاسبه ماتري 4

باشد، به عنوان روز نماينده آن خوشه انتخاب و مورد تحليل و بررسي قرار گرفت. در ادامه براي روزهاي گروهي را دارا مي

باد  10بع همگراييتا وارتفاع ژئوپتانسيل  چنينو هم شوداستواي حرارتي كه محل بيشترين دما را شامل مينماينده هر الگو، 

                                                 
9 Principal Component Analysis 

10 Convergence 
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هكتوپاسكال و نيز نيمرخ قائم همگرايي آتمسفر ترسيم و مورد تحليل و بررسي قرار  500و  700 ، 850، 1000ترازهاي  در

هاي طول، شود. در يك بيان فيزيكي تغييرات شار در جهتاز معادله پيوستگي استفاده مي 11گرفت. براي محاسبه واگرايي

ضرب حجم در چگالي است). از هوا، در ارتباط با تغييرات جرم بسته هواست (جرم برابر با حاصلعرض و ارتفاع يك بسته 

گانه ناگزير بايد چگالي را تغيير دهد، هاي سهسويي حجم بسته هوا بايد ثابت در نظر گرفته شود و تغييرات شار در جهت

) است و اين موضوع از قبل در محاسبه x, y, zگانه (ههاي سسو هوا در جهتسو/برونزيرا تغيير حجم نيازمند شارش درون

هاي طول، عرض و ارتفاع لحاظ گرديده است. بنابراين در معادله زير بايستي چگالي محاسبه شود تغييرات شار هوا در جهت

  شود:و بجاي جرم از چگالي استفاده مي

  

  1معادله
��
�� � 	u

��
�� � 	v

��
�	 � 	ω

��
�� � 	ρ 

��
�� �

��
�	 �

��
��� � 0   

  

 x, y, zيا صعود/نزول هوا) و  12مولفه قائم باد (امگا: ω النهاري باد،مولفه نصف :vمولفه مداري باد،  :uزمان، : t: چگالي، �

��توان آنها را با دارند و ميباشند. چهار جمله اول اين معادله تغييرات انفرادي چگالي را بيان مي(طول، عرض و ارتفاع) مي
�� 

  توان نوشت:ينگاشت، بنابراين م

  

��  2معادله 
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  و يا:

  3معادله 
1

� 	
��
�� �	

��
�� �

��
�	�

��
�� � 0  

) و بر اين اصل استوار است كه در يك بسته هوا، مجموع تغييرات 522: 1375دارد (قائمي، اين معادله پايستگي جرم را بيان مي

(طول، عرض و ارتفاع) و تغييرات چگالي، برابر صفر خواهد بود.  x, y, zهاي سه گانه درون شارش/برون شارش در جهت

��هاي جزيي مشتق
�� و ��ي و واگرايي افق  	���

واگرايي قائم (صعود/نزول) و در مجموع اين سه مشتق واگرايي كلي هوا را   ��

  داده است و چگالي تغييرات منفي خواهد داشت: دارند. بنابراين اگر مجموع اين سه مشتق مثبت باشد واگرايي رخبيان مي

  4معادله 
��
�� �

��
�	 �

��
�� � �

1

� 	
��
��   

  

نظر گردد، مجموع واگرايي كلي (افقي و بسته هوا صورت نگيرد و يا بدليل جزيي بودن از آن صرفدر حالتي كه تراكمي در 

  توان نگاشت:) و مي226: 1377هاشم و همكاران، قائم) صفر خواهد بود (رابرت بايرز، برگردان بني

                                                 
11 Divergence 

12 Omega 
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  5معادله 
��
�� �

��
�	 �

��
�� � 0  

  تغييرات در واگرايي قائم خواهد شد:بنابراين تغييرات در واگرايي افقي منجر به 

  

  6معادله 
��
�� �

��
�	 = �	����  

��واگرايي قائم 
��شود و وقتي واگرايي افقي مثبت باشد،  بعنوان مولفه صعود/نزول هوا شناخته مي ��

شود و در منفي مي  ��

.و يا با نماد برداري  divcگيرد. واگرايي اغلب بصورت نيمرخ قائم آتمسفر نزول هوا صورت مي � ���شود، كه در نوشته مي �

(رابرت بايرز، برگردان بني هاشم و همكاران،  c2div) بصورت x,yو واگرايي افقي (در ابعاد  باشد) مي,ωu,vسرعت كل ( cآن 

شود. از سوي ديگر، در جايي كه مجموع معادله واگرايي افقي ( ) نوشته مي524: 1375(قائمي،  chdiv) و يا 227: 1377

��
�� �

��
��) منفي باشد، در واقع همگرايي افقي صورت گرفته و در طرف ديگر معادله،  	�

وا صورت شود و صعود همثبت مي ��

  گيرد. مي

  گانه استخراج شده و روزهاي نماينده هر الگو4هاي) الگوهاي سينوپتيكي (خوشه 1جدول.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

الگوي 

  سينوپتيكي

  همبستگي  داددرصد رخ  دادتعداد رخ  روز نماينده

  درون گروهي

  %94  %16  218 1998ژوالي  26  1

  %92  %11  144 2013ژوالي  17  2

  %92  %29  397  2009ژوالي  11  3

  %91  %44  605  2011آگوست  5  4

  هاي تحقيقيافته -3

هاي فشار و قرارگيري استواي حرارتي در منطقه شناسايي الگوي سينوپتيكي از آرايش سيستم 4در ادامه در اين پژوهش 

كه اين الگوها تشابه زيادي با يكديگر داشته و در دو بخش اصلي: سطوح زيرين و سطوح مياني آتمسفر مورد بررسي گرديد، 

ه.پ و باالتر نيز زبانه پرفشار  700-500فشار گنگ بر منطقه مسلط و از ه.پ كم 1000-850كه از تراز . بطوريقرار گرفتند

  آزور بر منطقه حاكم است.
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  سطوح زيرين آتمسفر -3-1

ي هااي الگوه.پ، موقعيت قرارگيري استواي حرارتي و كمربند همگرايي بين حاره 1000هاي فشار تراز آرايش سيستم

هاي فشار الگوي استخراج شده تقريبا آرايش مشابهي از سيستم 4اين آورده شده است.  2و1 هايگانه در شكل 4سينوپتيكي

استواي حرارتي كه ، الف و ب) 1(شكل  2و1گذارند. در الگوهاي و موقعيت قرارگيري استواي حرارتي را به نمايش مي

جزيره شبه ،در جهت شرقدر جنوب صحراي بزرگ افريقا قرار گرفته و ، ودششامل ميزمين را  مناطق با بيشترين دماي كره

و غرب ايران قرار گرفته النهرين بر روي بيننيز اي از بيشينه دماي آن كه در اين ميان هسته ،است را نيز در برگرفتهعربستان 

اما در  امتداد آن بر روي جنوب افغانستان و مركز پاكستان نيز كشيده شده است. ،شرق ايرانو از طريق جنوب و جنوب

بر روي  و عالوه بر مناطق ياد شده،تري را در بر گرفته ، استواي حرارتي مناطق گستردهالف و ب) 2(شكل  4و3الگوهاي 

صلي از حاكميت استواي حرارتي در اين توان سه منطقه ادر واقع مي گسترش يافته است.نيز شرق فالت ايران به سمت شمال

اي منطقه قرار دارد،از گسترش آن با شدت و عرض كم در جنوب صحراي افريقا  ايمحدودهكه شناسايي كرد، بطوري هانقشه

و شكل گرفته نيز  النهرين و غرب ايران)جزيره عربستان، بينغرب آسيا (شبهاز بيشينه شدت و وسعت آن بر روي جنوب

گسترش استواي حرارتي بر روي منطقه مورد مطالعه با آرايش  گرفته است. قراراي ديگر از آن بر روي مركز پاكستان هسته

فشار گنگ پيروي هاي بيشينه دما از الگوي گسترش زبانه كمگسترش هستهاي كه هاي فشار انطباق زيادي دارد، بگونهسيستم

حراي بزرگ افريقا منطبق شده در جنوب ص بر روي كمربندي ضعيف از فشار كمكند و حتي در محدوده قاره افريقا نيز مي

نداده  بر روي اين منطقه رخ آن، گسترشي از هاي آبيهاي حرارتي پهنهويژگياست و تنها در محدوده درياي عرب و بدليل 

 تقويت اصلي گنگ بر روي سه منطقه فشاراي از كمغرب آسيا، زبانهدر جنوبالگوي سينوپتيكي استخراج شده  4در هر  است.

فشار گنگ) منطقه مورد فشار حرارتي تابستانه (كمگستره وسيعي از كمناحيه از كمينه فشار، سه شده و از بهم پيوستن اين 

جنوب خليج فارس  ارتفاعهاي پست جلگه رودخانه سند، منطقه كممطالعه را فرا گرفته است. اين سه منطقه به ترتيب سرزمين

تابستانه فشار حرارتي شود، كه كمالنهرين را شامل ميهاي پست جلگه خوزستان و بينسرزمين در نهايت شمال عربستان و و

بر روي اين سه منطقه و نواحي اطراف آنها گسترش يافته و از سوي ديگر استواي حرارتي نيز بر روي همين مناطق  گنگ

تر، ميزان بيشتري از انرژي ورودي خورشيد ضخيم با داشتن آتمسفر ارتفاعماين مناطق كشدت و گسترش بيشتري داشته است. 

بنابراين كند. در آنها كمك مي حرارت و تجمع به تهويه نامناسبآنها اي بودن توپوگرافي را جذب كرده و از سوي ديگر چاله

استواي حرارتي و  و استقرار گيريشكلاز مهمترين عوامل تواند ميارتفاع و نواحي پيراموني آنها،  وجود اين سه منطقه كم

در تمامي الگوهاي شناسايي شده، منطقه جلگه خوزستان،  غرب آسيا محسوب گردد.بر روي جنوبفشار حرارتي كم

ترين محل گسترش استواي حرارتي محسوب مهمترين و گستردهجزيره عربستان) بهجنوب خليج فارس (شمال شالنهرين و بين

ها و پوشش بياباني تواند به دليل گستردگي خشكيمي هاي پست ياد شده،شود كه اين موضوع عالوه بر وجود سرزمينمي

ه.پ نيز وجود  850هاي فشار و گسترش استواي حرارتي در منطقه تا تراز اين آرايش از سيستم .منطقه نيز باشدسطح زمين 

شوند و در بخش سطوح مياني آتمسفر به آنها هاي فشار دچار تغيير مياما از اين تراز به باال آرايش سيستم) 4و 3دارد (شكل 
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بطوري كه )، 2و 1گانه محاسبه گرديدند (شكل 4گوهاي در ادامه مناطق با همگرايي افقي نيز در ال پرداخته شده است.

انطباق  ،4و 2، 1منطقه در الگوهاي  فشار حرارتي و استواي حرارتيگستردگي اين مناطق از همگرايي با گسترش مراكز كم

گرايي در محدوده بيشتر مراكز هم ،3اند، اما در الگوي زيادي دارد و غالبا مناطق همگرايي در بستر استواي حرارتي شكل گرفته

   اند.تر استواي حرارتي شكل گرفتهدرياي عرب و خارج از بس
  

    
؛ خط چين سياه) تراز *s 5-10-1؛ هاشورهاي قرمز) و مراكز همگرايي (oC( )، موقعيت قرارگيري استواي حرارتيmارتفاع ژئوپتانسيل( 1 شكل

  2013ژوالي  17؛ 2؛ ب) الگوي سينوپتيكي 1998ژوالي  26؛ 1الگوي سينوپتيكي ه.پ؛ الف)  1000

  
  

    
؛ خط چين سياه) تراز *s 5-10-1؛ هاشورهاي قرمز) و مراكز همگرايي (oC( )، موقعيت قرارگيري استواي حرارتيmارتفاع ژئوپتانسيل( 2 شكل

  2011آگوست  5؛ 4؛ ب) الگوي سينوپتيكي 2009ژوالي  11؛ 3الگوي سينوپتيكي  الف) ه.پ؛ 1000

  



 آب خرابات و همكاران                         

364 

 

  

    
؛ خط چين سياه) تراز *s 5-10-1؛ هاشورهاي قرمز) و مراكز همگرايي (oC( )، موقعيت قرارگيري استواي حرارتيmارتفاع ژئوپتانسيل( 3 شكل

  2013ژوالي  17؛ 2؛ ب) الگوي سينوپتيكي 1998ژوالي  26؛ 1الگوي سينوپتيكي  الف)  ه.پ؛ 850

  
  

  
  

؛ خط چين سياه) تراز *s 5-10-1؛ هاشورهاي قرمز) و مراكز همگرايي (oC( )، موقعيت قرارگيري استواي حرارتيmارتفاع ژئوپتانسيل( 4 شكل

  2011آگوست  5؛ 4؛ ب) الگوي سينوپتيكي 2009ژوالي  11؛ 3الگوي سينوپتيكي  الف) ه.پ؛ 850

  

  طوح مياني آتمسفرس -3-2

فشار باشد و كمهاي فشار در منطقه متفاوت از سطوح زيرين آتمسفر ميرايش سيستم) آ6و 5هاي ه.پ (شكل 700در تراز 

اي از پرفشار غالب مناطق خاورميانه و فالت ايران تحت تسلط زبانهگنگ حداكثر تا حاشيه شرقي ايران نفوذ كرده است و 

فشارها كمچنين برخالف سطوح زيرين آتسمفر، در اين تراز مناطق بيشينه دما از الگوي گسترش . همه استتآزور قرار گرف

 4و2كه در الگوهاي ورياند، بطگرفته پيروي نكرده و بيشتر در محدوده گسترش زبانه پرفشار آزور بر روي منطقه شكل

) كه زبانه پرفشار آزور بيشتر بر روي فالت ايران گسترش يافته، هسته بيشينه دماي آتمسفر نيز مناطق ب 6ب و  5هاي (شكل

هسته بيشينه دماي آتمسفر بر روي غرب ايران قرار گرفته و تنها در الگوي  4و 3، 2تري را در بر گرفته و در الگوهاي گسترده

هاي بيشينه دما در اين تراز نسبت بطوركلي هستهن بر روي جنوب خليج فارس و شمال عربستان مستقر شده است. آمركز  1
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مراكز همگرايي افقي نيز از الگوي خاصي پيروي نكرده و  اند.شرق جابجا شده سمت زيرين آتمسفر قدري به سطوحبه 

تر و نزديك به هاي جنوبياند، اما بيشترين پراكندگي آنها در عرضهاي مجزايي در سطح منطقه پراكنده شدهبصورت هسته

  خط استوا قرار گرفته است.

فشار منطقه مستقر شده و اثر چنداني از كم) زبانه پرفشار آزور با قدرت بيشتري بر روي 8و 7هايه.پ (شكل 500در تراز 

پرفشار با  اين د.وشديده ميفشار از اين كمنشاني قاره هند شود و تنها در محدوده جنوب شبهگنگ بر روي منطقه ديده نمي

رق شتا شمال 4و 3، 2ي سينوپتيكي هافالت ايران  را نيز در برگرفته و در الگو ،شرقشرق و شمالگسترش خود در جهت 

توان و مي هاي بيشينه دما با الگوهاي سطح زيرين انطباقي ندارنداست. در اين تراز هستهايران و تركمنستان نيز گسترش يافته 

كند و با قدري انحراف به سمت شرق، آرايش قرارگيري ه.پ نفوذ مي 700بيان نمود كه گرمايش سطح زمين عمدتا تا تراز 

فشار گنگ بر روي اي از كمه.پ نيز قابل مشاهده است. از سويي گسترش زبانه 700 بيشينه دماي سطح زمين، در تراز

اي از پرفشار آزور است كه اين زبانه ،ه.پ به تدريج 700تواند نفوذ كند و از تراز ه.پ مي 850غرب آسيا نيز تا تراز جنوب

  شود.بر روي منطقه مستقر مي

  
  

  
  

؛ خط چين سياه) تراز *s 5-10-1؛ هاشورهاي قرمز) و مراكز همگرايي (oC( )، موقعيت قرارگيري استواي حرارتيmارتفاع ژئوپتانسيل( 5 شكل

  2013ژوالي  17؛ 2؛ ب) الگوي سينوپتيكي 1998ژوالي  26؛ 1الگوي سينوپتيكي الف) ه.پ؛  700
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؛ خط چين سياه) تراز *s 5-10-1؛ هاشورهاي قرمز) و مراكز همگرايي (oC( )، موقعيت قرارگيري استواي حرارتيmارتفاع ژئوپتانسيل( 6 شكل

  2011آگوست  5؛ 4؛ ب) الگوي سينوپتيكي 2009ژوالي  11؛ 3الگوي سينوپتيكي الف) ه.پ؛  700

  
  

    
ه.پ؛  500؛ خط چين سياه) تراز *s 5-10-1؛ هاشورهاي قرمز) و مراكز همگرايي (oC( هاي بيشينه دما)، هستهmارتفاع ژئوپتانسيل( 7 شكل

  2013ژوالي  17؛ 2؛ ب) الگوي سينوپتيكي 1998ژوالي  26؛ 1الگوي سينوپتيكي الف) 

  
  

    
ه.پ؛  500؛ خط چين سياه)  تراز *s 5-10-1؛ هاشورهاي قرمز) و مراكز همگرايي (oC( هاي بيشينه دما)، هستهmارتفاع ژئوپتانسيل(  8 شكل

  2011آگوست  5؛ 4؛ ب) الگوي سينوپتيكي 2009ژوالي  11؛ 3الگوي سينوپتيكي الف) 
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  نيمرخ قائم آتمسفر -3-3

غرب آسيا، تابع ديناميكي همگرايي نيمرخ قائم آتمسفر اي در جنوبحارهدر ادامه جهت بررسي موقعيت كمربند همگرايي بين

گانه پژوهش،  4براي الگوهاي  oE 65النهار ) و نصف10و 9هاي (شكل oE 45النهار بر روي نصف oN 10-35در محدوده 

آورده شده  oE 45النهار ها تنها الگوهاي مربط به نصفكه به دليل تعداد زياد نقشه ،ه.پ ترسيم گرديد 1000-400از تراز 

اي از همگرايي با اندكي نوسان در محدوده ها در تمام الگوهاي سينوپتيكي مورد مطالعه هستهكه در اين نقشهطوريه ب .است

. گسترش ارتفاعي اين منطقه همگرايي تا تراز گرفته استشكل oE 45النهار بر روي نصف oN 12-28هاي جغرافيايي عرض

، ميزان همگرايي و صعود هوا در رخ داده استباشد و از اين تراز به بعد در سطوح باالتر آتمسفر، واگرايي ه.پ مي 750

انتقال  توان ،ايآتمسفر براي تشكيل ابر و بارش كافي نبود و اين منطقه از همگرايي بمانند ساير مناطق همگرايي بين حاره

از طرف ديگر با مقايسه اين منطقه همگرايي در  كند.فراهم نميرطوبت به سطوح باالتر آتمسفر و بارش در منطقه را 

مشخص گرديد كه منطقه همگرايي ياد شده با افزايش طول  oE 65النهار نصفهمگرايي بر روي با منطقه  oE 45النهار نصف

درجه عرض جغرافيايي در  4تا  2كند و حدودا از هاي باالتر جغرافيايي مكان گزيني ميجغرافيايي به سمت شرق، در عرض

ن نيز كاسته چنين از شدت آ، همتر منتقل گرديده استهاي شماليبه عرض ،الگوهاي مختلف مورد مطالعه در اين پژوهش

شكل نگرفته  oE 65النهار اي مشخص از همگرايي بر روي نصفمنطقه ،2اي كه در الگوي سينوپتيكي ، بگونهگرديده است

) نيز 1-4هاي ه.پ (شكل 850و  1000هاي سطوح در نقشه ،ايمنطقه همگرايي بين حارهگيري قراراين روند موقعيت . بود

شرق به با جهت شمالافريقا  از مركزدر راستاي استواي حرارتي، اي حارههمگرايي بين منطقهدر واقع و  استقابل مشاهده 

  .يابدغربي گسترش ميمنطقه آسياي جنوب

  

  

    
؛ ب) 1998ژوالي  26؛ 1الگوي سينوپتيكي الف) ؛ oE  45النهار   ) آتمسفر بر روي نصف*s 5-10-1نيمرخ قائم همگرايي افقي (  9 شكل

  2013ژوالي  17؛ 2الگوي سينوپتيكي 
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؛ ب) 2009ژوالي  11؛ 3سينوپتيكي الگوي الف) ؛ oE  45النهار   ) آتمسفر بر روي نصف*s 5-10-1نيمرخ قائم همگرايي افقي (  10 شكل

  2011آگوست  5؛ 4الگوي سينوپتيكي 

  

 oN 5/27و بر روي مدار  oE 35-65النهار از سوي ديگر نيمرخ قائم همگرايي/واگرايي آتمسفر در يك برش مداري، از نصف

تمام الگوهاي چهارگانه دو  ها دردر اين نقشهآورده شده است.  12و  11هاي براي هريك از الگوهاي اين مطالعه در شكل

مركز از همگرايي در سطوح زيرين آتمسفر در غرب منطقه (مركزي ضعيف) و شرق آن (مركزي قوي) شكل گرفته است. 

مربوط به مناطق غربي ايران شامل جلگه خوزستان و  ،نمايان است هاي كه در بخش غربي نقشههسته همگرايي ضعيف

شرقي ايران را به در واقع مناطق جنوب ،ها وجود داردتري از همگرايي كه در شرق نقشهو هسته قوي باشدميالنهرين بين

فشار گنگ بوده در اين فصل از سال، اين مناطق در سطوح زيرين آتمسفر بيشتر تحت تاثير كم كهطوريه گذارد، بنمايش مي

اي قوي از همگرايي و پرفشار آزور نيز قدرت و تسلط چنداني بر روي منطقه ندارد. اين موضوع سبب گرديده است تا هسته

با بهره بردن از چنين شرق ايران نيز انه جنوبهاي تابسته ياد شده شكل گرفته و بارشدر سطوح زيرين آتمسفر در منطق

  دهند.رخ ميشرايطي در آتمسفر منطقه 

  

    
 26؛ 1الگوي سينوپتيكي الف) ؛  oE  35-65النهار   صفو ن N5/27) آتمسفر بر روي مدار *s 5-10-1نيمرخ قائم همگرايي افقي (  11شكل 

  2013ژوالي  17؛ 2؛ ب) الگوي سينوپتيكي 1998ژوالي 
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 11؛ 3الگوي سينوپتيكي الف) ؛  oE  35-65النهار   و نصف N5/27) آتمسفر بر روي مدار *s 5-10-1نيمرخ قائم همگرايي افقي (  12شكل 

  2011آگوست  5؛ 4؛ ب) الگوي سينوپتيكي 2009ژوالي 

  

  گيرينتيجه -4

گيرد. در اين پژوهش غرب آسيا را در بر ميجنوبشمالي، مناطق وسيعي از  در دوره گرم سال در نيمكره استواي حرارتي

گرمترين  ،در مقايسه با ساير مناطق جهان النهرين و جنوب خليج فارسهاي پست منطقه از جمله جلگه خوزستان، بينسرزمين

 .ندبه مراتب از دماي بيشتري برخوردارنيز افريقا و جنوب آسيا  مركزدر مقايسه با حتي و  را به نمايش گذاردهزمين مناطق كره

استواي حرارتي در اين زمان از سال در جنوب صحراي بزرگ افريقا مستقر است و امتداد آن به سمت شرق، مناطق بياباني و 

گيرد و سپس از طريق مناطق النهرين را در بر ميربستان، جنوب خليج فارس، جلگه خوزستان و بينجزيره عارتفاع شبهكم

 850تا  1000گردد. اين آرايش از گسترش استواي حرارتي از تراز شرق ايران و مركز پاكستان ميجنوبي ايران، وارد جنوب

 ،كندغرب آسيا نيز از همين الگو پيروي ميبر روي جنوبفشار گنگ كم قابل مشاهده است. از سوي ديگر گسترش زبانهه.پ 

 -النهرين، جنوب خليج فارسبين -ارتفاع جلگه خوزستانهاي كمسرزمينروي فشار نيز بر اصلي اين كم سه هستهكه بطوري

هاي انضخيم، بيابتوان اينگونه نتيجه گرفت كه وجود آتمسفر گيرد و ميشكل مي جزيره عربستان و مركز پاكستانشمال شبه

هاي فشارگيري كم، منجر به حبس بيشتر انرژي دريافتي خورشيد و در نتيجه شكلهااين سرزمين ايوسيع و توپوگرافي چاله

غرب آسيا، وجود همين فشار گنگ به جنوباي از كمگردد و از مهمترين داليل گسترش زبانهحرارتي در اين مناطق مي

انحراف  ه.پ نيز با قدري 700در تراز  ،هاي بيشينه دما در منطقهوجود هسته رايط حرارتي آنهاست.ارتفاع و شهاي كمسرزمين

هاي گزيني هستهمكانه.پ  500در تراز ، اما هستندبه سمت شرق، منطبق بر موقعيت اين مراكز در سطوح زيرين آتمسفر 

غرب الگوي غالب منطقه جنوب ،اگرچه در سطوح زيرين آتمسفر. دنكنبيشينه دما غالبا از موقعيت پرفشار آزور پيروي مي

ه.پ  500شود و در تراز اي از پرفشار آزور بر منطقه مستقر ميه.پ زبانه 700فشاري است، اما به تدريج از تراز كم ،آسيا

اي براي همگرايي بين حاره وجود كمربند، دنداربيان مي )156، 1381عليجاني (كاوياني و گيرد. اين منطقه را در بر مي غالب

الزم است، اما مناسب بودن شرايط ديناميكي سطوح مياني و بااليي آتمسفر نيز نقشي تعيين كننده  ايدر مناطق حاره بارش

تر از مناطق تي بسيار قوياستواي حرار ،غرب آسياها دارند. در اين پژوهش نيز مشخص گرديد كه در جنوببراي اين بارش
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تا تراز  مناطق همگرايينيز گيرد و در بستر اين استواي حرارتي شكل مي ب آسيا)قاره افريقا و جنومركز جمله از اطراف (

خشكي و فرونشيني هوا، سبب د، اما وجود پرفشار جنب حاره در سطوح باالتر آتسمفر نگيره.پ به فراواني شكل مي 750

 گردد.در اين منطقه مي پيدايش مناطق بياباني
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